
 

 

 

 الشامات بُذاشت مًاد غذایی در بیمارستان

ّویطِ هَاد غزایی سالن سا اًتخاب 

 ًواییذ.

ّویطِ هَاد غزایی سا اص هٌاتع هعتثش ٍ 

 هجاص تْیِ ًواییذ.

هَاد غزایی ٍ آضاهیذًی تستِ ّویطِ 

ٍ قثل  پس اص دسیافت )خشیذاسی(سا تٌذی 

ماهال تویض اص استفادُ یا رخیشُ ساصی 

  .ًواییذ

ّویطِ هَاد غزایی سا تِ ضیَُ تْذاضتی 

ًگْذاسی ًواییذ. ) دٍس اص تاتص ًَس 

اًجواد  -ضستطَی صحیح -خَسضیذ

  صحیح ٍ ... (

دستْایتاى سا هشتة تِ ضیَُ تْذاضتی 

 تطَییذ.

هحیط آضپضخاًِ سا ّویطِ تویض ٍ 

 تْذاضتی ًگِ داسیذ.

 غزاّا سا ماهال تپضیذ.

 غزا سا تالفاصلِ تعذ اص پخت هصشف ًواییذ.

 دس ًگْذاسی هَاد پختِ دقت ًواییذ. 

دس طثخ هَاد غزایی اص سٍغٌْای هٌاسة 

 استفادُ ًواییذ. 

 

 

 بُذاشت مًاد غذایی

هٌاسة ٍ دسست تایذ تِ دٍ شای تشخَسداسی اص تغزیِ ت

 هَضَع صیش تَجِ داضت:

دسیافت عَاهل هختلف غزایی هتٌاسة تا -1

ّا، هینشًٍَتشیٌت  ًیاصّای تذى )هامشًٍَتشیٌت

 ّا...(

سعایت اصَل ٍ هَاصیي تْذاضتی یا اًجام یل  -2

سشی اعوال دس ملیِ هشاحل تْیِ، تَلیذ، حول ٍ ًقل، 

جْت ًگْذاسی، فشٍش ٍ هصشف هَاد غزایی دس 

ماّص آلَدگی ّای فیضینی، ضیویایی ٍ تیَلَطینی 

تا حذی مِ تشای سالهتی اًساى صیاى آٍس ًثاضذ سا 

 .تْذاضت هَاد غزایی گَیٌذ

هسوَهیت غزایی صهاًی ایجاد هی ضَد مِ غزا 

تَسیلِ عَاهل تیواسی صا یا سوَم آلَدُ ضَد. صهاًی 

مِ هٌطا ایي آلَدگی اص تامتشی ّای تیواسیضا تاضذ، 

هذیشیت غلط دس تخص تغزیِ )عذم ًگْذاسی صحیح( 

هوني است سثة گستشش آلَدگی ّا ضذُ ٍ ًْایتاً 

 تاعث ایجاد تیواسی دس افشاد هستعذ گشدد.

From farm to plate 

Make food safe 

 "اس مشرعٍ تا سفزٌ  "ایمىی غذا 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 ذاشتـی ي بُـایمى

 یـذایـًاد غـم 

 
 

 تْذاضت هحیطماسضٌاس  –ضیَا ضیشدل هٌْذس 

 1400صهستاى 

 



 

 

 

        
 

 بیماریُای شایع در دست اوذر کاران مًاد غذایی

 ي شیًٌ بزخًرد با آن

اسْال ٍ استفشاغ:  تَقف ماس ٍ تشك هحیط 

 ساعت پس اص پایاى عالئن  24ماس تا 

صسدی: تَقف ماس ٍ تشای ضشٍع هجذد ماس 

 ًیاص تِ گَاّی پضضل هعتوذ هی تاضذ. 

جَش ٍ یا صخن تاص ٍ یا سَختگی تش سٍی 

دست ٍ هچ ّا: چٌاًچِ تش سٍی دست 

سَختگی، ضایعات چشمیي هاًٌذ جَش ٍ یا 

هناى پَضص ماهل آى صخن ٍجَد داسد مِ ا

 هتَقف گشدد. ماستا دستنص ًیست،

 
 

 

 علل ایجاد بیماری واشی اس غذا مُمتزیه

 فشآیٌذ طَالًی هذت آهادُ ساصی غزا 

 رخیشُ ساصی دس دهای ًاهٌاسة  

سشد مشدى غزا تطَس خیلی آّستِ پیص اص 

 قشاس دادى آى دس یخچال 

عذم گشم مشدى هجذد غزا تا دهایی مِ دس آى 

 تامتشی ّای هَلذ هسوَهیت غذایی اص تیي

 تشًٍذ. 

 آلَدُ  ٍ یا تجْیضات استفادُ اص غزای

ٍ  یگَضت هحصَالت گَضت یعذم پخت ماف

  َسیط

خشٍج اص  یهذت صهاى الصم تشا تیسعا عذم

صدُ )  خیحالت اًجواد گَضت ٍ هشغ 

 (  فشاستید

دسجِ  63ًگْذاسی غزا دس دهای موتش اص 

 ساًتیگشاد

ٍ خام تِ ضیَُ عذم ًگْذاسی غزای پختِ 

 اصَلی 

یص اص هحصَالت گَضتی ٍ طیَس تپخت 

 هقذاس هَسد ًیاص 

ٍجَد تیواسی هسشی دس دست اًذسماساى 

 تْیِ ٍ تَصیع غزا 

عذم سعایت تْذاضت تَسط ماسمٌاى ٍاحذ 

 تغزیِ

استفادُ اص ٍسایل ٍ تجْیضات آلَدُ  

 

 راَُای تشخیص تخم مزغ تاسٌ اس تخم مزغ کُىٍ

 

 
 

 در وگُـذاشت مـًاد غـذایی  ااَـمیت دمـ

ُ خطشًاك ًثایذ تیص اص غزائی تالقَهَاد 

دٍ ساعت دس هحذٍدُ دهای خطشًاك 

( دسجِ سلسیَس 60تا  5)دهای تیي 

ًگْذاسی گشدد ٍ تایذ دس دهای پاییي تش اص 

 60دسجِ سلسیَس یا دس دهای تاالتش اص  5

 دسجِ سلسیَس ًگْذاسی گشدد

 

 سزد کزدن مًاد غذایی

 60دهای غزا تایذ طی هذت دٍ ساعت یا موتش، اص 

ساعت  2دسجِ سلسیَس ٍ سپس دس هذت  21تِ 

 5تِ  21یا سشدخاًِ اص دهای  دس یخچال، فشیضس

 دسجِ سلسیَس یا موتش سشد ضَد. 

 

 

 

 

 

 


